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 )צורפו לזימון( הצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה

 

 א. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הקמת ועדת שירותים לתושבי העיר .

 ב. הצעתו לסדר של ברוך בוחניק בנושא הטיפול בשירותים לתושבי העיר.

 מינימום ישיבות של ועדות רשות. –ג. הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא 

 ד. הצעתו לסדר של אילן בן סעדון בנושא ישיבות ועדות רשות .

  

 עדכון ראש העיר. 1

 

 הביאה להאצת העבודות של יתר היזמים. אל פרויקט  פתיחת השדרה לתנועה ותחילת האיכלוס

אפריקה ישראל שהחלה באיכלוס ותחנת המשטרה שהחלה לפעול החודש, הצטרפה מסעדת הקסבה 

. עלינו לזכור כי הפתיחה תמשך על TOGOובשבוע הבא צפויה להיפתח גם מסעדת המורדן בר 

 פני שנתיים לפחות. 

  יריד עתיקות עם דוכני ענתיקות ואספנות  -יתקיים אירוע התרבות הראשון במע"ר  21.2בתאריך

כמו תקליטים ישנים, בגדים יד שנייה, כלי בית, תכשיטים ועוד. במקביל יופיעו הרכבים מוזיקליים 

 מגוון רחב של אירועים ופעילויות בשדרה.   מתוכנניםופסלים חיים ויוצב בית קפה נייד. 

 כי החנייה נקבעכדי לאפשר ויסות נכון של התנועה  .החנייה באזור הוסדרהפתיחת השדרה  עם ,

לאורך השדרה והרחובות החוצים אותה יהיו בתשלום, כאשר לתושבי העיר בעלי תו חנייה תהיה 
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הטבה של שעתיים ראשונות חינם. המשתמש חייב להפעיל את אפליקציות החנייה כדי ליהנות 

 רה, החנייה תהיה עד שמונה שעות.מההטבה ובכל מק

 .שכונת נופים ממשיכה להתאכלס 

 שלב  החל היתרי בנייה. במקביל  20-העבודות בשכונת מורשת נמשכות וניתנו עד היום למעלה מ

התכנון וההקמה של מבני חינוך וציבור. פעולות העירייה לצמצום מפגעי האבק מועילות. הפיקוח 

פר פעמים ביום, במהלכם המפקחים מוודאים שכל היזמים בשכונה מתבצע על בסיס יומי, מס

 מרטיבים את מתחמי העבודה שלהם.

 (. השנה שיפרנו את הליך 16.2 -החל הרישום למוסדות החינוך לשנת תשפ"א )והוא יימשך עד ה

 הרישום כאשר פתחנו את הרישום לגני חובה וכיתות א' לכלל בתי הספר היסודיים.  

 עבודות מתקדמות מאוד להקמת בית ספר יסודי הפתיחת שנת הלימודים כחלק מההיערכות שלנו ל

 ממלכתי "חופים" וגני הילדים בשכונת נופים.

  את  בהם רואיםבבתי הספר  מתקיימים ביקוריםבשבועות האחרונים  -החלה עונת הרובוטיקה

 ילדים יצירתיים ונבונים.  .הנבחרות מתאמנות לקראת התחרויות 

 גלאי רמזורים  18בכניסות והיציאות לשכונת הציפורים על ידי התקנת  סדרו את הרמזוריםוה

)שלושה בכל צומת מרומזר( המשמעות היא הארכת משך זמן האור הירוק בכניסות והיציאות 

 לשכונה.

   .שירותי ההסעות בסוף השבוע "מודיבוס" החלו לפעול לפני חודש ויש היענות 

  למיצוי זכויות. המרכז יטפל למעשה בכל צומת האגף לשירותים החברתיים הקים את המרכז

דרכים, הדורש מיצוי זכויות עבור התושבים ובהם אזרחים ותיקים הזקוקים למיצוי זכויות בביטוח 

לאומי או קצבאות למיניהן, משפחות שבהן אנשים עם צרכים מיוחדים, אימהות חד הוריות, עולים 

סוציאליים של אגף הרווחה ומתנדבים. גיוס  חדשים ועוד. המרכז יסייע באמצעות צוות עובדים

 המתנדבים הושלם מה שמעיד על רוח ההתנדבות בעיר.

 ( 24האגף לשירותים חברתיים נערך להפעלת הבית לחיים ונמצא בהליך בחירת הדיירים .)דיירים 

  .האגף לשירותים חברתיים נערך להפעלה של המרכז לתשושי נפש, בשיתוף המוסד לביטוח לאומי

 ז ייפתח בקרוב.  המרכ
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  בהתאם לחוק להסדרת הטיפול באריזות תחל העירייה, בשיתוף תאגיד "תמיר", למחזר פסולת

אריזות. במסגרת זו, אגף שפ"ע יכניס לחדרי האשפה את הפחים הכתומים ויוציא את הפחים 

 החומים. השינויים ילוו בהסברה לציבור.

 מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בפעילות  בהמשך לפניית הנהגת ההורים העירונית הודענו על

 הצהרונים בעיר. בימים הקרובים אנו נספק צלחת עם מכסה וסכו"ם לכל הילדים. 

  נבחרת הנוער של ישראל בג'ודו התמודדה השבוע בסלובניה בתחרות בינ"ל כאשר בנבחרת היה

מדליות זהב, ארבע ייצוג מודיעיני מרשים. הספורטאים חזרו הביתה עם תשע מדליות: שלוש 

מדליות כסף ושתי מדליות ארד. המשלחת הישראלית סיימה במקום הרביעי הכללי בכל התחרות 

 בדירוג ההישגים והמדליות.

  12:00אירוע נטיעות עירוני לאורך ואדי ענבה יתקיים החל מהשעה . 

 ורשת אירוע נטיעות השנתי של בית יד לבנים בשיתוף בתי הספר ומועצת הנוער יתקיים בח

 בבוקר.  10:00הנופלים בשעה 

  בשעה  14.2טקס קריאת בוסתן במכבים ע"ש יקירת העיר, עופרה אורבך ז"ל יתקיים ביום שישי

 במכבים. 11:30

  פסטיבל הסרטים הישראליים "סרטים במגפיים" חוזר גם השנה ויתקיים בסוף השבוע הבא בימים

 חדשים ואיכותיים. חמישי, שישי ושבת. מדובר בחמישה סרטים ישראליים 

  ם()במידה ולא ירד גש 6.3תהלוכת העדלאידע העירונית מתוכננת ליום שישי. 

 

 .1.1.20און ואבי אלבז  לתיקון פרוטוקול מועצת העיר מיום -בקשת שחר מי . 2

 

 און, אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.-בעד: שחר מי 

 נגד: חיים ביבס, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג, אילן בן סעדון, אלי סבח, 

 גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק. 

  

 לא אושר

 (.צורפו לזימון שאילתה )השאילתה ותשובתה. 3

 למודיעין ותשובתה.לתה בנושא הגעת ארגוניים עסקיים גדולים יראש העיר הקריא את השא 

 

 )צורפו לזימון( הצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה

 

 א. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הקמת ועדת שירותים לתושבי העיר .
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 בעד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 לי סבח,נגד: חיים ביבס, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג, אילן בן סעדון, א 

  און וברוך בוחניק.-גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, נגה כץ רפפורט, שחר מי 

 לא אושר

 

 ב. הצעתו לסדר של ברוך בוחניק בנושא הטיפול בשירותים לתושבי העיר.

 

 בעד: חיים ביבס, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג, אילן בן סעדון, אלי סבח, 

 און וברוך בוחניק.-גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, נגה כץ רפפורט, שחר מי 

 

 נגד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 אושר 

 

 מינימום ישיבות של ועדות רשות. –ג. הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא 

 

 בעד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.

 יבס, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג, אילן בן סעדון, אלי סבח,נגד: חיים ב

  און וברוך בוחניק.-גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, נגה כץ רפפורט, שחר מי 

 לא אושר

  

 ד. הצעתו לסדר של אילן בן סעדון בנושא ישיבות ועדות רשות .

 

 בכפוף לאישור מועצת העיר. -תוספת להצעה 

 פה אחדאושר  

  

 (.נשלח זה מכבר, צורפו לזימוןאישור תב"רים ). 4

 

 סה"כ  הגדלה/חדש תקציב מקור  שם מספר
סטטוס 
 תב"ר

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

832 

מצלמות 
בצמתים 
ואזורים 
 מרכזים 

 קע"פ
   

1,000,000  2,600,000 3,600,000 

 הגדלה 

    - סה"כ     
   

1,000,000  
2,600,000  3,600,000    

950 

ריהוט 
פנים 

ומערכות 
למסחר 

 קע"פ 
   

2,000,000  750,000 2,750,000 

 הגדלה 
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במע"ר 
)רב 

 תכליתי(

   סה"כ     
   

2,000,000  
750,000  2,750,000    

1065 

רכישת  
מחשבים 

ניידים 
ונייחים 

 -לבתי
 קע"פ  ספר  

 -    

2,000,000  2,000,000  

 חדש

    2,000,000  2,000,000    -   סה"כ     

              

1066 
רכישת 

פחים 
 קע"פ כתומים 

-    
1,000,000 1,000,000 

 חדש 

    1,000,000  1,000,000     סה"כ     
       

 

 אושר פה אחד

 –. אישור הנפקת כרטיס אשראי מוגבל עם מסגרת חודשית מתחדשת לגננת גן גדרון 5

  .059597450בלטיאנסקי כרמית ת"ז 

  אושר פה אחד

 

 (.צורף לזימוןאישור תקנון עמותת עירוני מודיעין ). 6

 

 השינויים בוצעו בתקנון בהתאם לדרישות משרד הפנים

 אושר פה אחד

 

  (.צורפו לזימון) 15.1.20ומיום  11.12.19אישור פרוטוקולי ועדת מלגות מיום . 7

 אושר פה אחד

 

 (.צורפו לזימון)28.1.20ומיום  9.12.19פרוטוקול ועדת הקצאות מיום אישור . 8

 

 בנושא הקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש 9.12.19אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  א.  

 לעמותת מוריה. 33חלקה  5818גוש  12 צ' 

 ה המצוייםבנושא הקצאת הקרקע והמבנ  28.1.2020ב. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  

 )הקצאה בדיעבד(.לעמותת אוהל רחל  22חלקה  5870גוש  1במגרש 

 בעד: חיים ביבס, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג, אילן בן סעדון, אלי סבח, 

 גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק. 
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 ואיתי אלמוג בר. און,  אבי אלבז, גילעד ביהרי-נגד: שחר מי 

 

 אושר 

  (.צורפו לזימון אישור חנית אגמון כחברת דירקטוריון החכ"ל )קו"ח. 9

 אושר פה אחד

 

 

  אישור צחי כהן כחבר פורום איכות הסביבה.. 10

 אושר פה אחד

 

 

  אישור הדס עמית ושירה שחם כחברות בוועדה לשוויון חברתי ומגדרי.. 11

 אושר פה אחד

 

 

__________________    _____________________ 

 יורם כרמון -מכנ"ל העירייה       תאריך 


